
Kő az egészségügy levesében 
 
Az SZDSZ a biztosítási törvény javaslatával kirakta a csizmát az asztalra: ismét a 
közbeszéd fősodrába hozta az egészségügy reformját. Ez fontos, mert a 2004. decemberi 
népszavazás privatizációs álvitája az „Az egészség nem üzlet” szlogenjével az 
Orbánszőlő– Gyurcsányuszoda szintjére züllesztette az egészségügy alapkérdéseit Ezért 
jó, hogy az SZDSZ a több-biztosítós javaslatával a „jó ez így, csak több pénzt” típusú 
jámbor óhaj helyett ismét a valós reformok igényét hozta a középpontba.  
A javaslat lényegét, a több-biztosítós „valódi” biztosítási rendszerre való átállás 
programját az olvasók Molnár Lajos tollából e lap hasábjain is megismerhették. Érthető 
módon megjelennek az ellenérvek, a több-biztosítós rendszertől sokan féltik a 
szolidaritást, és a költségek várható növekedéséről beszélnek. Kár Molnár Lajosnak azzal 
nyugtatnia az olvasót, hogy a „valódi” társadalombiztosításban csökken az adminisztráció, 
a bürokrácia. Nem. Két dolgot ugyanakkor tudni kell: egyrészt okos, felelős gazdálkodás, 
szakmai és pénzügyi ellenőrzés csak megfelelő és számonkérhető dokumentáció alapján 
lehetséges, másrészt az, hogy a magyar egészségbiztosítás alig másfél százalékos működési 
költségből vegetál, az nem a rendszer érdeme, hanem a rossz működés legfőbb oka. Nem 
ez tehát a fő gond, érdemi aggály a javaslattal szemben. Az igazi kérdés az, hogy valóban a 
több-biztosító-e az a csodaszer, amelyik minden bajunkat megoldja, vagy egyáltalán: létezik-e csodaszer. 
 
A jó válaszhoz jó kérdés kell, és ezek őszinte kimondása késik. Késik, mert közhelyek 
foglyai vagyunk. Közhelyek irányítják a kérdéseinket és a válaszainkat, akár az ellátásról, 
akár a biztosításról, vagy tulajdonviszonyokról van szó. 
 
A reális, ki nem mondott problémák ma a magyar egészségügyben három nagy téma köré 
csoportosíthatók. 
Az első a lakosság egészségi állapota. Sajnos igaz az a közhely, hogy a magyar lakosság 
egészségi állapota sokkal rosszabb, mint az a geopolitikai helyzetünkből következne, de 
ezzel az állítással két baj is van. Az egyik, hogy ennek nem sok köze van az egészségügy 
helyzetéhez, teljesítményéhez: Albánia vagy Macedónia vélhetően nem az egészségügy 
fejlettsége miatt áll 10-15 hellyel előttünk a születéskor várható átlagos élettartamban a 
WHO európai listáin. Ezt lassan már kezdjük megérteni, és erre a kérdésre próbál választ 
adni a népegészségügyi program is. Amiről kevesebbet beszélünk: nem igaz az, hogy ez a 
rossz átlag az „átlagmagyar” arányosan rossz egészségét jelenti: e mögött az eredmény 
mögött igen súlyos területi és társadalmi egyenlőtlenségek vannak. Van ilyen: az USA 
populációs szintű mutatói ugyan rosszabbak, mint Angliáé, de ez az átlag amerikait nem 
érinti, mert az elveszett életévtömeg a Harlemben vész el. Ugyanígy Magyarországon is 
elsősorban a tűrhetetlen egyenlőtlenségek miatt rossz a helyzet. A megyék közötti 
különbségek ismertek, de kevesen tudják, hogy ma az ezer fő alatti településeken a férfiak 
elvesztett életév-tömege 50%-al magasabb, mint a nagyvárosokéban élőké, és hogy a romák életesélye 
mennyivel rosszabb, mint a környező lakosságé. Míg a magyar lakosság korfája az elöregedő európai 
társadalmak torzulását mutatja, a borsodi romák korfája a harmadik világ természeti népeiére hasonlít. 
 
A másik, ahol megintcsak a felületen kapirgálunk: az eladósodott és leromlott állapotú 
kórházak ügye. A szokásos kérdés itt is az, hogy miért nem kapnak több pénzt a kórházak, 
és hogy hogyan lehet ennyi pénzből gyógyítani? A tudományos álkérdés pedig így hangzik: 
ha a bankokat lehetett konszolidálni, akkor miért nem konszolidálják a kórházakat is, és 
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különben is a GDP%-ok… A reális, valóban felteendő és megvitatandó kérdés itt is más: 
el tud-e tartani ez az ország ennyi kórházat, és egyáltalán: lehetséges-e – figyelembe véve az EU 
munkaidő szabályozását is – ennyi kórházat megfelelő színvonalon működtetni? Még általánosabban, 
de pontosabban kérdezve: megfelelő-e az ellátórendszer szerkezete, követte-e a 
technológiai fejlődés adta lehetőségeket és a megváltozott lakossági igényeket. Ezek a 
valós kérdések, és nem az, hogy mi lesz a csepeli, vagy pincehelyi kórházzal. 

A harmadik azonosítandó probléma már komplexebb.  
Fel kell tenni a kérdést: Jól gondoljuk az állam és az egyén felelősségét az egészégben, egészségügyben? 
Reálisak az elvárásaink az egészségüggyel szemben, és hajlandók vagyunk-e megfelelő áldozatokat hozni 
ezért? Megteszünk-e mindent mi is az egészségünkért, vagy azt várjuk, hogy az állam tegye 
meg mindezt helyettünk, és természetesen ingyen, korlátozások nélkül? 
 
Ezek az egészségügy nagy kérdései, és ezekre kell választ találni. A több-biztosító – mint 
azt a nemzetközi példák mutatják – sem nem métely, sem nem megváltó csodaszer. A 
kockázatai ismertek, de itt és most a legnagyobb veszély az, ha azt hisszük, hogy a több-biztosítós 
rendszer automatikusan választ ad az egészségügy valós a kérdéseire. Nem. Ehhez több, és más 
kell. 
Először is le kell számolni azzal a félelemmel, hogy bármilyen változás szétzilálja a 
rendszer szolidaritás jellegét és kettészakad az egészségügy, más ellátás jut gazdagnak és 
szegénynek. A számok azt mutatják, hogy sajnos nincs ezen mit félteni: a rendszerünk sem 
nem igazságos, sem nem szolidáris, az aggódók nemlétező értéket védenek. Ehelyett végig kell vinni 
(akár egy, akár több-biztosítós modellben) a 21 lépésben elkezdődött biztosítási reformot, 
amely valódi, ellenőrzött és számonkért kötelezettséggé alakítja a szolidaritás oktalanul 
lejáratott szólamát, és rétegprogramokkal kell segíteni a valóban rászorulókat. Nem elég a 
jogegyenlőség: meg kell találni azokat a technikákat, amelyek közelebb viszik az ellátást a 
valóban rászorultakhoz. Tisztán kell beszélni: miközben egy szűk, leszakadt réteg érdekére 
hivatkozva utasítjuk el az egészségügy reformját, a jelen elosztási rendszer pont ezeket az embereket nem 
éri el megfelelően. 
 
 
Másodszor pedig ki kell mondani, hogy az örökölt szerkezű, túlzottan kórházközpontú 
egészségügyi ellátórendszerünk nemcsak hogy nem igazságos, de nem is fenntartható. Csak egy kisebb, 
hatékonyabb ellátórendszernek van esélye, mert ennyi kórház ennyi osztálya nemcsak, 
hogy nem finanszírozható, de a minden bizonnyal fokozódó munkaerő-gondok miatt 
szakmailag sem működtethető megfelelő biztonsággal. Az elmúlt 15 év bebizonyította, 
hogy önmagában a piaci típusú forrás-allokációs mechanizmus bevezetése, „a pénz a 
beteget kövesse” elv érvényesítése nem oldja meg a problémát, sőt: újratermeli azt. Ezért 
az egészségügyben szükség van a stratégiai tervezésre, az ellátórendszer egyszeri, tudatos átalakítására. 
Ebben a folyamatban kell megoldani az igazságos hozzáférés biztosítását, a kisebb, de 
hatékonyabb, erőforrás-koncentráción alapuló ellátórendszer kialakítását és a felesleges 
kapacitások társadalmilag elfogadható újrahasznosítását. Mindez nem megy a humán-
erőforrás kérdések kezelése, a képzés átalakítása, illetve az orvosi és egyéb szakszemélyzet 
közötti feladat-átrendezés nélkül. Mert szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy a jövően az 
erőforrások közül nem a pénzeszköz lesz a szűk keresztmetszet, hanem a jólképzett 
szakember.  
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Ma gyakran hangzik el, hogy az egészségügy fejlesztése és a gazdasági növekedés, illetve a 
konvergencia program tarthatósága sajnos egymást kizáró alternatívák. Azaz vagy jut elég 
pénz az egészségügyre, és akkor nem rendezhető az államháztartás hiánya, vagy a gazdaság kap 
prioritást, és akkor az egészségügynek annyi… Tisztán kell itt is látni. Azt, hogy milyen az 
egészségügy kiadások aktuális szintje (és mennyi a társadalombiztosítás hiánya) 
elsődlegesen nem az egészségi állapot, hanem az ellátórendszer mérete és szerkezete 
határozza meg. A 160 kórházban ki kell fizetni a közalkalmazotti béreket, a 
közműszámlákat, és ennek nem sok köze van ahhoz, hogy hány beteget, milyen 
problémával ápolnak. A költséget nem a betegség, hanem a struktúra okozza. Az 
egészségügy reformja nem alternatívája, hanem feltétele a konvergencia programnak, mert csak egy 
korszerűbb szerkezetű és működésű egészségügy lehet fenntartható fejlődésű. És ebben most 
szerencsénk van: a szakmai fejlődés és a lakossági elvárások változása miatt a kisebb, 
korszerűbb egészségügy nem jelent rosszabb ellátást, sőt: az ellenőrzött és számon kérhető minőség és a 
lakosságközeli ellátások túlsúlya csak így biztosítható. 

Harmadsorban pedig át kell értékelnünk az egészségüggyel kapcsolatos elvárásainkat és 
saját szerepünket, felelősségünket egészségünk alakulásában. Ehhez két dologra van 
szükség: egyrészt összhangba kell hoznunk az egészségüggyel kapcsolatos elvárásainkat és az ezért 
vállalt áldozatokat, másrészt végig kell mennünk azon az úton, amelynek eredményeként 
ketteskéből az egészségügyben is költségtudatos, tájékozott fogyasztókká válunk. 
Ahhoz, hogy az egészség érték-szerepe valóban helyreálljon – és az egészség nekünk is 
üzlet legyen – le kell számolni az ingyenesség álságos mítoszával. Egészségügyünk rég 
nem ingyenes, de a kiterjedt hálapénzrendszer nemcsak a fogyasztóvédelmet, az ellenőrzött és átlátható 
rangsorolást mellőzi, de kizárja a rászorultak kompenzációját is. A látszat-ingyenesség fenn-
tartásával megint azoknak ártunk a legtöbbet, akik érdekében félünk meglépni a szükséges 
reformokat. A következő kormány nem teheti meg, hogy tovább halogassa a hálapénz-
rendszer leváltását az általános önrészfizetési rendszer (co-payment) bevezetésével. 
Nagyon fontos, hogy ez általános legyen, azaz az igazán rászorultak ne felmentést, hanem 
kompenzációt kapjanak. Valójában a legrászorultabb réteg a legnagyobb fogyasztó az 
egészségügyben, így elemi érdek, hogy leosztott keretből Ők is költség-gazdálkodók, 
tudatos vásárlók legyenek. Tehát nem a terheiket kell növelni, de a rájuk jutó pénz egy 
részét oda kell adni nekik, és miközben saját pénzükként okosan gazdálkodnak a leosztott 
kerettel, egyúttal ésszerűsítik a közös pénzünk elköltését is. 
 
Az egészség és az egészségügy felhalmozott problémái tehát összetettek, és nem 
vezethetők vissza egyetlen okra. Le kell szögeznünk, hogy a több-biztosító nem olyan 
megoldás, ami automatikusan választ ad a fenti kérdésekre, maximum a változások 
keretéül szolgálhat. E tekintetben a több-biztosító kő a kőlevesben: ennek kapcsán 
mellékerülhet mindaz, ami egy jó reformhoz szükséges, de tudnunk kell, hogy a kőleves 
ízét, tartalmát a hús, a zöldségek és a fűszerek adják, és nem a kő. 
 
 
Budapest, 2006. január 2. 
 
Dr. Kincses Gyula 
főigazgató  
 


